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RÖVID INDOKOLÁS 

A szolidaritás, amely az Európai Unió alapjait képezi, az európaiak egyik alapvető értéke. 

Nem túlzás azt állítani, hogy az Európai Unió sikertörténete a szolidaritáson alapul. Hatalmas 

potenciállal rendelkezik az empátia, az egymásról való gondoskodás, illetve a nemzetek és az 

egyének közötti pozitív kölcsönhatások megteremtésében. Ezért kell fenntartanunk és meg 

kell erősítenünk ezt az elképzelést az európaiak fejében. 

Az előadó úgy véli, hogy az Európai Szolidaritási Testület nagyszerű eszköz e cél 

megvalósításához, ezért nagyon örvendetesnek tartja az elképzelés bejelentését az Unió 

helyzetét értékelő 2016. szeptember 14-i beszédben, amelyet „Az Európai Szolidaritási 

Testület” című 2016. december 7-i bizottsági közlemény, majd a 2017. június 1-jei 

jogalkotási javaslat követett. Az összes európai országból érkező fiatalok fokozottabb 

részvétele a szolidaritási tevékenységekben potenciálisan erősítheti Európa szolidaritását és 

kohézióját, valamint hozzájárulhat a társadalmi kihívások leküzdéséhez és a részt vevő 

országok és régiók kielégítetlen szükségleteinek teljesítéséhez. Ezenkívül értékes készségek 

megszerzése révén támogatni fogja a fiatalok személyes és szakmai fejlődését. 

A vélemény előadója támogatja az Európai Szolidaritási Testület létrehozását, amely két 

tevékenységtípusra összpontosul: egyrészt a szolidaritási projektekre és az önkéntesek 

kiközvetítésére, másrészt a szakmai gyakorlatokra és a munkahelyteremtésre. Míg az 

előbbinek kell kétségtelenül a jövőbeni Európai Szolidaritási Testület alapját képeznie, az 

utóbbi fontos esélyt jelent a fiatalok számára a munkaerőpiacra való belépéshez és a minőségi 

foglalkoztatás lehetőségének megszerzéséhez. Ezért a vélemény előadója azt javasolja, hogy 

némileg módosítsák e kétféle intézkedés közötti költségvetési feloszlás indikatív arányát, és 

30%-ra növeljék a szakmai gyakorlat és a munkahelyi lehetőségek pénzügyi támogatását. 

Az Európai Szolidaritási Testület 2020. december 31-ig történő megvalósítására előirányzott 

341 500 000 eurós összeg százezer fiatal szolidaritási tevékenységbe való bevonását teszi 

majd lehetővé. A vélemény előadója támogatja a Bizottság azon javaslatát, hogy ezt az 

összeget a különböző meglévő uniós programokból – például 35 000 000 eurót az Európai 

Szociális Alapból – mobilizálja. Mindazonáltal úgy véli, hogy a fő hozzájárulást az Erasmus+ 

program előirányzataiból kell finanszírozni, amelyek célja az európai önkéntes szolgálat 

(EVS) – e rendelet alapján a támogatott tevékenységek körébe tartozó – tevékenységeinek 

finanszírozása. 

A vélemény előadója reméli, hogy a javaslat építeni fog az EVS-ben kialakított 

tapasztalatokra és bevált gyakorlatokra, valamint szinergiákat fog teremteni más uniós 

alapokkal és programokkal és ki fogja egészíteni azokat annak érdekében, hogy a lehető 

legnagyobb mértékben kibontakoztathassa a benne rejlő potenciált. 

A Regionális Fejlesztési Bizottság úgy véli, hogy az egyszerűsítésre irányuló intézkedések 

rendkívül fontosak az uniós költségvetés támogatásával megvalósuló projektek nagyobb 

eredményességének és hatékonyságának növelése szempontjából. Ez az oka annak, hogy a 

vélemény előadója olyan változtatásokat javasolt, amelyek megfelelnek ennek az elvnek, és 

biztosítják, hogy a kedvezményezetteket ne terheljék felesleges követelményekkel és 

formalitásokkal.  

Végül az előadó úgy véli, hogy az Európai Szolidaritási Testület igen pozitív befolyást 

gyakorol majd nemcsak az így bevont fiatalokra, hanem a regionális és helyi közösségekre is, 

ezért vállalta, hogy megerősíti e rendelet helyi és regionális dimenzióját. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

A Regionális Fejlesztési Bizottság felkéri a Kulturális és Oktatási Bizottságot mint illetékes 

bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat: 

Módosítás  1 

Rendeletre irányuló javaslat 

1 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Unió alapköve az Uniós 

polgárok és a tagállamok közötti 

szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a 

fellépéseit, biztosítja továbbá a jelenlegi és 

jövőbeli társadalmi kihívások leküzdéséhez 

szükséges egységet, amelyek megoldását a 

gyakorlatban is megnyilvánuló 

szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének 

elősegíteni. 

(1) Az Európai Unió alapköve az Uniós 

polgárok és a tagállamok közötti 

szolidaritás. Ez a közös érték vezérli a 

fellépéseit, biztosítja a jelenlegi és jövőbeli 

társadalmi kihívások leküzdéséhez 

szükséges egységet, amelyek megoldását a 

gyakorlatban is megnyilvánuló 

szolidaritásukkal a fiatalok is szeretnének 

elősegíteni, valamint felkelti a fiatalok 

érdeklődését a közös európai projekt iránt. 

 

Módosítás  2 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) „Az Európai Szolidaritási Testület” 

című 2016. december 7-i közleményében18 

a Bizottság hangsúlyozta annak 

szükségességét, hogy egész Európában 

meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a 

fiatalok számára több és jobb lehetőséget 

kell biztosítani a legkülönbözőbb 

területeket érintő szolidaritási 

tevékenységek folytatásához, illetve 

támogatni kell a nemzeti és helyi szereplők 

munkáját a különböző kihívások és 

válsághelyzetek megoldásában. A 

közlemény elindította az Európai 

Szolidaritási Testület első fázisát, 

amelyben különböző, a fiatalok számára az 

Unióban önkéntességi, gyakornoki vagy 

(3) „Az Európai Szolidaritási Testület” 

című 2016. december 7-i közleményében18 

a Bizottság hangsúlyozta annak 

szükségességét, hogy egész Európában 

meg kell erősíteni a szolidaritási munkát, a 

fiatalok számára több és jobb lehetőséget 

kell biztosítani a legkülönbözőbb 

területeket érintő szolidaritási 

tevékenységek folytatásához, illetve 

támogatni kell a nemzeti, regionális és 

helyi szereplők munkáját a különböző 

kihívások és válsághelyzetek 

megoldásában. A közlemény elindította az 

Európai Szolidaritási Testület első fázisát, 

amelyben különböző, a fiatalok számára az 

Unióban önkéntességi, gyakornoki, 
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álláslehetőségeket kínáló uniós programok 

kerültek mozgósításra. Függetlenül attól, 

hogy e rendelet hatálybalépése előtt vagy 

után valósulnak meg, a tevékenységekre 

továbbra is az Európai Szolidaritási 

Testület első fázisában ezeket finanszírozó 

megfelelő uniós programokban 

meghatározott szabályok és feltételek 

vonatkoznak. 

személyes fejlődési vagy álláslehetőségeket 

kínáló uniós programok kerültek 

mozgósításra. Függetlenül attól, hogy e 

rendelet hatálybalépése előtt vagy után 

valósulnak meg, a tevékenységekre 

továbbra is az Európai Szolidaritási 

Testület első fázisában ezeket finanszírozó 

megfelelő uniós programokban 

meghatározott szabályok és feltételek 

vonatkoznak. 

_________________ _________________ 

18 A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának – Az Európai 

Szolidaritási Testület (COM(2016) 942 

final, 2016.12.7.). 

18 A Bizottság közleménye az Európai 

Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai 

Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a 

Régiók Bizottságának – Az Európai 

Szolidaritási Testület (COM(2016) 942 

final, 2016.12.7.). 

 

Módosítás  3 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(4) A fiatalok számára a szolidaritási 

tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 

könnyen elérhető lehetőségeket kell 

biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

közösségek előnyére kinyilvánítsák 

elkötelezettségüket, miközben személyes, 

tanulmányi, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznos tapasztalatokra, képességekre és 

készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 

javítják foglakoztatási lehetőségeiket. 

Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal 

önkéntesek, gyakornokok és munkások 

mobilitását is támogatniuk kell. 

(4) A fiatalok számára a szolidaritási 

tevékenységekbe történő bekapcsolódáshoz 

könnyen elérhető lehetőségeket kell 

biztosítani, amelyek lehetővé teszik, hogy a 

tagállamok közösségei előnyére 

kinyilvánítsák elkötelezettségüket, 

miközben személyes, tanulmányi, 

szociális, állampolgári és szakmai 

fejlődésük szempontjából is hasznos 

tudásra, tapasztalatokra, képességekre és 

készségekre tesznek szert, ezáltal pedig 

javítják foglalkoztatási lehetőségeiket. 

Ezeknek a tevékenységeknek a fiatal 

önkéntesek, gyakornokok és munkások 

mobilitását is támogatniuk kell. 

 

Módosítás  4 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(5) A fiatalok számára kínált 

szolidaritási tevékenységeknek kiváló 

minőségűeknek kell lenniük, vagyis választ 

kell adniuk a kielégítetlen társadalmi 

igényekre, hozzá kell járulniuk a 

közösségek erősítéséhez, lehetőségeket kell 

kínálniuk a fiataloknak, hogy értékes 

tudásra és készségekre tegyenek szert, 

anyagilag is megfizethetőnek kell lenniük a 

fiatalok számára, illetve biztonságos és 

egészséges körülmények között kell 

megvalósulniuk. 

(5) A fiatalok számára kínált 

szolidaritási tevékenységeknek kiváló 

minőségűeknek kell lenniük, figyelembe 

kell venniük készségeiket és szorosan 

kapcsolódniuk kell a társadalmi 

fejlődéshez, vagyis választ kell adniuk a 

kulcsfontosságú társadalmi kihívásokra, 

hozzá kell járulniuk a helyi közösségekés a 

társadalmi kohézió erősítéséhez, 

lehetőségeket kell kínálniuk a fiataloknak, 

hogy értékes tudásra, képességekre és 

készségekre tegyenek szert, anyagilag is 

megfizethetőnek kell lenniük a fiatalok 

számára, illetve biztonságos és egészséges 

körülmények között kell megvalósulniuk. 

 

Módosítás  5 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Az Európai Szolidaritási Testület az 

egész Unióban biztosítja a szolidaritási 

tevékenységek egyablakos ügyintézését. 

Biztosítani kell a keretek összhangját és 

kiegészítő jellegét más vonatkozó uniós 

szakpolitikákkal és programokkal. Az 

Európai Szolidaritási Testületnek a már 

működő programok, elsősorban az európai 

önkéntes szolgálat erősségeire és 

szinergikus hatásaira kell építenie. Ki kell 

továbbá egészítenie a tagállamok munkáját, 

hogy az ifjúsági garancia19 keretében 

támogassa a fiatalokat és megkönnyítse a 

tanulásról munkára való átállásukat 
azzal, hogy az adott tagállamban vagy 

külföldön szolidaritással kapcsolatos 

területeken gyakornoki vagy 

álláslehetőségek formájában további 

lehetőségeket biztosít számukra a 

munkaerőpiaci megjelenéshez. Biztosítani 

kell továbbá az Európai Szolidaritási 

Testület keretében folyó tevékenységekhez 

(6) Az Európai Szolidaritási Testület az 

egész Unióban a társadalmi háttéren 

alapuló megkülönböztetéstől mentesen 

biztosítja a szolidaritási tevékenységek 

egyablakos ügyintézését. Biztosítani kell a 

keretek összhangját és kiegészítő jellegét 

más vonatkozó uniós szakpolitikákkal és 

programokkal. Az Európai Szolidaritási 

Testületnek a már működő programok, 

elsősorban az európai önkéntes szolgálat 

erősségeire és szinergikus hatásaira kell 

építenie. Ki kell továbbá egészítenie a 

tagállamok, régiók, városok és helyi 

közösségek munkáját, hogy az ifjúsági 

garancia19 keretében támogassa a fiatalokat 

és megkönnyítse számukra az iskolából a 

munka világába történő átmenetet azzal, 

hogy az adott tagállamban vagy külföldön 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

gyakornoki vagy álláslehetőségek 

formájában további lehetőségeket biztosít 

számukra a munkaerőpiaci megjelenéshez. 
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kapcsolódó, már létező uniós szintű 

hálózatok, például az állami foglalkoztatási 

szolgálatok európai hálózata, az EURES és 

az Eurodesk hálózat egymást kiegészítő 

jellegét. Ezenkívül adott esetben a bevált 

gyakorlatokra is építve biztosítani kell, 

hogy kiegészítsék egymást a kapcsolódó, 

már működő rendszerek is, különösen a 

fiatalok érdekeit szolgáló nemzeti 

szolidaritási rendszerek és mobilitási 

rendszerek, illetve az Európai Szolidaritási 

Testület. 

Biztosítani kell továbbá az Európai 

Szolidaritási Testület keretében folyó 

tevékenységekhez kapcsolódó, már létező 

uniós szintű hálózatok, például az állami 

foglalkoztatási szolgálatok európai 

hálózata, az EURES, az Eurodesk hálózat 

és a „Mozgásban az ifjúság” program 

egymást kiegészítő jellegét. Ezenkívül 

adott esetben a bevált gyakorlatokra is 

építve biztosítani kell, hogy kiegészítsék 

egymást a kapcsolódó, már működő 

rendszerek is, különösen a fiatalok érdekeit 

szolgáló nemzeti szolidaritási rendszerek 

és mobilitási rendszerek – regionális és 

helyi szinten is –, illetve az Európai 

Szolidaritási Testület. 

_________________ _________________ 

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az 

ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 

120/01). 

19 A Tanács ajánlása (2013. április 22.) az 

ifjúsági garancia létrehozásáról (2013/C 

120/01). 

 

Módosítás  6 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 

hatásának növelése érdekében olyan 

rendelkezésekre van szükség, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó 

tevékenységek támogatásával az Európai 

Szolidaritási Testület célkitűzéseihez 

hozzájáruljanak más uniós programok is, 

így például a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap; az Európa a polgárokért 

program; az Európai Regionális Fejlesztési 

Alap és az egészségügyi program. A 

hozzájárulást az érintett programokhoz 

tartozó alap-jogiaktus szerint kell 

finanszírozni. Ha megkapták az Európai 

Szolidaritási Testület érvényes minőségi 

védjegyét, a kedvezményezetteknek 

hozzáférést kell biztosítani az Európai 

Szolidaritási Testület portáljához, és a 

(7) Az Európai Szolidaritási Testület 

hatásának maximalizálása érdekében olyan 

rendelkezésekre van szükség, amelyek 

lehetővé teszik, hogy a hatáskörébe tartozó 

tevékenységek támogatásával az Európai 

Szolidaritási Testület célkitűzéseihez 

hozzájáruljanak más uniós programok is, 

így például a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap, az Európa a polgárokért 

program, az Európai Szociális Alap, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alap és az 

egészségügyi program. A hozzájárulást az 

érintett programokhoz tartozó alap-

jogiaktus szerint és a meglévő uniós 

politikák, például a kohéziós politika 

kiegészítéseként kell finanszírozni, 

anélkül, hogy az negatív hatással lenne a 

kohéziós politika operatív programjaira, 



 

PE608.135v02-00 8/46 AD\1138578HU.docx 

HU 

felkínált tevékenységi típusnak 

megfelelően biztosítani kell számukra a 

minőségbiztosítási és támogatási 

intézkedéseket. 

és amennyiben az igénybevételükhöz 

kapcsolódó eszközök rendelkezésre állnak. 

Ha megkapták az Európai Szolidaritási 

Testület érvényes minőségi védjegyét, a 

kedvezményezetteknek hozzáférést kell 

biztosítani az Európai Szolidaritási Testület 

portáljához, és a felkínált tevékenységi 

típusnak megfelelően biztosítani kell 

számukra a minőségbiztosítási és 

támogatási intézkedéseket. 

 

Módosítás  7 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(8) Az Európai Szolidaritási 

Testületnek új lehetőségeket kell 

megnyitnia a fiatalok előtt, hogy 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

önkéntesi, gyakornoki vagy munkavállalási 

célú kiközvetítésekben dolgozzanak, illetve 

a saját kezdeményezésük alapján 

szolidaritási projekteket tervezzenek és 

dolgozzanak ki. Ezeknek a lehetőségeknek 

hozzá kell járulniuk személyes, 

tanulmányi, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődésük javításához. Az 

Európai Szolidaritási Testületnek 

támogatnia kell továbbá az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevői és 

szervezetei között a hálózatépítési 

tevékenységeket, illetve a támogatott 

tevékenységek minőségét biztosító, 

valamint a megszerzett ismeretek 

érvényesítését javító intézkedéseket. 

(8) Az Európai Szolidaritási 

Testületnek új lehetőségeket kell 

megnyitnia a fiatalok előtt, hogy 

szolidaritással kapcsolatos területeken 

önkéntesi, gyakornoki vagy munkavállalási 

célú kiközvetítésekben dolgozzanak, illetve 

a saját kezdeményezésük alapján 

transznacionális és határokon átnyúló 

programokat és szolidaritási projekteket 

tervezzenek és dolgozzanak ki. Ezeknek a 

lehetőségeknek hozzá kell járulniuk 

személyes, tanulmányi, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésük 

javításához, valamint egy valódi európai 

polgárság megteremtéséhez és a fiatalok 

közötti szolidaritás javításához, hogy a 

későbbiekben jobb legyen a 

munkaerőpiachoz való hozzáférésük. Az 

Európai Szolidaritási Testületnek 

támogatnia kell továbbá az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevői és 

szervezetei között a hálózatépítési 

tevékenységeket a bevált gyakorlatok 

egymás közötti megosztása érdekében, 

illetve a támogatott tevékenységek 

minőségét biztosító, valamint a 

megszerzett ismeretek érvényesítését javító 

intézkedéseket. 
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Módosítás  8 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(10) Szolidaritással kapcsolatos 

területeken a gyakornoki vagy 

álláslehetőségek további lehetőségeket 

kínálhatnak a fiatalok számára a 

munkaerőpiaci megjelenéshez, miközben 

égető társadalmi problémák megoldásához 

is hozzájárulnak. Elősegíthetik a fiatalok 

foglalkoztatási lehetőségeinek és 

termelékenységének javítását, miközben 

megkönnyíthetik a munkaerőpiaci 

lehetőségeik javítása szempontjából 

nagyon fontos átmenetet az oktatási 

rendszerből a munka világába. Az Európai 

Szolidaritási Testület keretében felkínált 

gyakornoki kiközvetítéseket a részt vevő 

szervezetnek kell fizetnie, és a 

kiközvetítéseknek a szakmai gyakorlatok 

minőségi keretrendszerének létrehozásáról 

szóló, 2014. március 10-i tanácsi 

ajánlásban21 meghatározott minőségi 

elveket kell követniük. A felkínált szakmai 

gyakorlatoknak és állásoknak ugródeszkát 

kell jelenteniük a fiatalok számára a 

munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a 

kiközvetítést követő megfelelő 

támogatásnak is kapcsolódnia kell 

hozzájuk. A gyakornoki és a 

munkavállalási célú kiközvetítéseket az 

adott munkaerőpiaci szereplőknek, 

elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási 

szolgálatoknak, szociális partnereknek és 

kereskedelmi kamaráknak kell 

támogatniuk. Részt vevő szervezetekként 

ők azok, akik az Európai Szolidaritási 

Testület megfelelő végrehajtási szervezetén 

keresztül finanszírozási forrásokat 

igényelhetnek azzal összefüggésben, hogy 

a fiatalok és a szolidaritási ágazatban 

gyakornoki és munkavállalási célú 

kiközvetítést kínáló szervezetek között 

közvetítői feladatokat látnak el. 

(10) Szolidaritással kapcsolatos 

területeken a gyakornoki vagy 

álláslehetőségek további lehetőségeket 

kínálhatnak azzal, hogy biztosítják a 

fiatalok számára a munkaerőpiaci 

megjelenéshez szükséges alapokat, 

miközben égető társadalmi problémák 

megoldásához is hozzájárulnak. 

Elősegíthetik a fiatalok foglalkoztatási 

lehetőségeinek és termelékenységének 

javítását – mindenkinek saját személyes 

készségei alapján –, miközben 

megkönnyíthetik a munkaerőpiaci 

lehetőségeik javítása szempontjából 

nagyon fontos átmenetet az oktatási 

rendszerből a munka világába. Az Európai 

Szolidaritási Testület keretében felkínált 

gyakornoki kiközvetítéseket a részt vevő 

szervezetnek kell fizetnie, és a 

kiközvetítéseknek a szakmai gyakorlatok 

minőségi keretrendszerének létrehozásáról 

szóló, 2014. március 10-i tanácsi 

ajánlásban meghatározott minőségi elveken 

kell alapulniuk. A felkínált szakmai 

gyakorlatoknak és állásoknak ugródeszkát 

kell jelenteniük a fiatalok számára a 

munkaerőpiacra történő belépéshez, ezért a 

kiközvetítést követő megfelelő 

támogatásnak is kapcsolódnia kell 

hozzájuk. A gyakornoki és a 

munkavállalási célú kiközvetítéseket az 

adott munkaerőpiaci szereplőknek, 

elsősorban a köz- és magánfoglalkoztatási 

szolgálatoknak, szociális partnereknek és 

kereskedelmi kamaráknak kell 

támogatniuk. Részt vevő szervezetekként 

ők azok, akik az Európai Szolidaritási 

Testület megfelelő végrehajtási szervezetén 

keresztül finanszírozási forrásokat 

igényelhetnek azzal összefüggésben, hogy 

a fiatalok és a szolidaritási ágazatban 

gyakornoki és munkavállalási célú 



 

PE608.135v02-00 10/46 AD\1138578HU.docx 

HU 

kiközvetítést kínáló szervezetek között 

közvetítői feladatokat látnak el. 

_________________ _________________ 

21 A Tanács 2014. március 10-i ajánlása a 

szakmai gyakorlatok minőségi 

keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1. 

o. 

21 A Tanács 2014. március 10-i ajánlása a 

szakmai gyakorlatok minőségi 

keretrendszeréről, HL C 88., 2014.3.27., 1. 

o. 

 

Módosítás  9 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(11) A fiatalok kezdeményező szelleme 

a társadalom és a munkaerőpiac számára is 

fontos érték. Az Európai Szolidaritási 

Testületnek is hozzá kell járulnia ahhoz, 

hogy ezt az oldalt erősítve lehetőséget 

biztosítson a fiataloknak olyan saját 

projektek megtervezéséhez és 

végrehajtásához, amelyek a helyi 

közösségek előnyére konkrét problémák 

megoldását célozzák. Ezeknek a 

projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk 

ötletek kipróbálásához, illetve támogatniuk 

kell a fiatalokat abban, hogy maguk is a 

szolidaritási fellépések kezdeményezőivé 

váljanak. Emellett ugródeszkák lehetnek 

további szolidaritási tevékenységek 

végzéséhez, és az első lépést is jelenthetik 

abba az irányba, hogy az Európai 

Szolidaritási Testületben résztvevőket 

önálló vállalkozásra vagy arra ösztönözzék, 

hogy egyesületeket, civil szervezeteket 

vagy más, a szolidaritási, non-profit és 

ifjúsági ágazatban működő testületeket 

hozzanak létre. 

(11) A fiatalok kezdeményező szelleme 

a társadalom és a munkaerőpiac számára is 

fontos érték. Az Európai Szolidaritási 

Testületnek is hozzá kell járulnia ahhoz, 

hogy ezt az oldalt erősítve lehetőséget 

biztosítson a fiataloknak olyan saját 

projektek megtervezéséhez és 

végrehajtásához, amelyek a helyi 

közösségek előnyére konkrét problémák 

megoldását célozzák, különös tekintettel 

az elszigetelt vagy marginalizált 

területeken élő közösségekre. Ezeknek a 

projekteknek lehetőséget kell biztosítaniuk 

ötletek kipróbálásához, illetve támogatniuk 

kell a fiatalokat abban, hogy maguk is a 

szolidaritási fellépések kezdeményezőivé 

váljanak. Emellett ugródeszkák lehetnek 

további szolidaritási tevékenységek 

végzéséhez, és az első lépést is jelenthetik 

abba az irányba, hogy az Európai 

Szolidaritási Testületben résztvevőket 

önálló vállalkozásra vagy arra ösztönözzék, 

hogy egyesületeket, civil szervezeteket 

vagy más, a szolidaritási, non-profit és 

ifjúsági ágazatban működő testületeket 

hozzanak létre. 
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Módosítás  10 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(13) Különös figyelmet kell fordítani az 

Európai Szolidaritási Testület által kínált 

kiközvetítések és egyéb lehetőségek 

minőségének biztosítására, elsősorban a 

résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi 

támogatás, biztosítás, adminisztratív és 

projektmunkát követő támogatás 

nyújtásával, illetve az Európai Szolidaritási 

Testület munkáján keresztül megszerzett 

ismeretek, képességek és készségek 

érvényesítésével. 

(13) Különös figyelmet kell fordítani az 

Európai Szolidaritási Testület által kínált 

kiközvetítések és egyéb lehetőségek 

minőségének biztosítására, elsősorban a 

résztvevőknek nyújtott képzések, nyelvi 

támogatás, biztosítás, adminisztratív, 

logisztikai és a kiközvetítést megelőző és 

követő támogatás nyújtásával, illetve az 

Európai Szolidaritási Testület munkáján 

keresztül megszerzett ismeretek, 

képességek és készségek érvényesítésével. 

Ha a résztvevők által végzett 

tevékenységeket veszélyes környezetben, 

például katasztrófa utáni helyzetben kell 

végezni, megelőző biztonsági képzéseket 

kell biztosítani számukra. 

 

Módosítás  11 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az Európai Szolidaritási Testület által 

kínált kiközvetítések éreztessék hatásukat a 

résztvevők személyes, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésében, a 

kiközvetítések tanulmányi eredményeiként 

jelentkező ismereteket, képességeket és 

készségeket a nem formális és az 

informális tanulás eredményeinek 

érvényesítéséről szóló 2012. december 20-i 

tanácsi ajánlásban22 szereplő ajánlásoknak 

megfelelően a nemzeti körülmények és 

sajátosságok figyelembevételével 

megfelelően fel kell tárni és dokumentálni 

kell. 

(14) Annak biztosítása érdekében, hogy 

az Európai Szolidaritási Testület által 

kínált kiközvetítések éreztessék hatásukat a 

résztvevők személyes, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésében, ki 

kell dolgozni egy olyan rendszert, amely 

elismeri az Európai Szolidaritási Testület 

önkéntes munkáján keresztül szerzett 

készségeket, valamint a kiközvetítések 

tanulmányi eredményeiként jelentkező 

ismereteket, képességeket és készségeket a 

nem formális és az informális tanulás 

eredményeinek érvényesítéséről szóló 

2012. december 20-i tanácsi ajánlásban22 

szereplő ajánlásoknak megfelelően a 

nemzeti körülmények és sajátosságok 

figyelembevételével megfelelően fel kell 
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tárni és dokumentálni kell. 

_______________ _________________ 

22 A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a 

nem formális és az informális tanulás 

eredményeinek érvényesítéséről (HL C 

398., 2012.12.22., 1. o.). 

22 A Tanács 2012. december 20-i ajánlása a 

nem formális és az informális tanulás 

eredményeinek érvényesítéséről (HL C 

398., 2012.12.22., 1. o.). 

 

Módosítás  12 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(15) Minőségi védjegyet kell bevezetni 

annak biztosítása érdekében, hogy a jogaik 

és feladataik tekintetében a részt vevő 

szervezetek a szolidaritási tevékenység 

minden szakaszában megfeleljenek az 

Európai Szolidaritási Testület 

alapokmányában lefektetett elveknek és 

követelményeknek. A minőségi védjegy 

megszerzésének a részvétel előfeltételének 

kell lennie, de automatikusan nem 

eredményezheti az Európai Szolidaritási 

Testület keretében kapott finanszírozást. 

(15) Minőségi védjegyet kell bevezetni 

annak biztosítása érdekében, hogy a jogaik 

és feladataik tekintetében a részt vevő 

szervezetek a szolidaritási tevékenység 

minden szakaszában megfeleljenek az 

Európai Szolidaritási Testület 

alapokmányában lefektetett elveknek és 

követelményeknek. Egy uniós szinten 

elismert, közös kritériumokon alapuló 
minőségi védjegy megszerzésének a 

részvétel előfeltételének kell lennie, de 

automatikusan nem eredményezheti az 

Európai Szolidaritási Testület keretében 

kapott finanszírozást. 

 

Módosítás  13 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(16) Az Európai Szolidaritási Testület 

Erőforrásközpontjának támogatnia kell az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő végrehajtó hivatalokat, részt vevő 

szervezeteket és fiatalokat annak 

érdekében, hogy javítsa az Európai 

(16) Az Európai Szolidaritási Testület 

Erőforrásközpontjának támogatnia kell az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő végrehajtó hivatalokat, részt vevő 

szervezeteket és fiatalokat annak 

érdekében, hogy javítsa az Európai 
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Szolidaritási Testület megvalósításának és 

tevékenységeinek minőségét, valamint 

erősítse az ilyen tevékenységekben 

megszerzett készségek feltárását és 

érvényesítését. 

Szolidaritási Testület megvalósításának és 

tevékenységeinek minőségét, valamint 

erősítse az ilyen tevékenységekben 

megszerzett készségek feltárását, 

érvényesítését és tanúsítását. 

 

Módosítás  14 

Rendeletre irányuló javaslat 

17 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(17) Az Európai Szolidaritási Testület 

portálját folyamatosan fejleszteni kell 

annak biztosítása érdekében, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő 

magánszemélyek és szervezetek számára 

egyaránt könnyen elérhető legyen és 

egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek 

mellett a regisztráció, a profilok és 

lehetőségek felderítése és megtalálása, a 

hálózatépítés és a virtuális 

cserekapcsolatok, az online képzés, a 

nyelvi és kiközvetítés utáni támogatás, 

illetve egyéb hasznos, a jövőben felmerülő 

szolgáltatások tekintetében. 

(17) Az Európai Szolidaritási Testület 

portálját folyamatosan fejleszteni kell 

annak elősegítése érdekében, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület az érdeklődő 

magánszemélyek és szervezetek számára 

egyaránt könnyen elérhető legyen és 

egyablakos ügyintézést biztosítson egyebek 

mellett az önkéntesi kiközvetítésekre 

vonatkozó információk, a regisztráció, a 

profilok és lehetőségek felderítése és 

megtalálása, a hálózatépítés és a virtuális 

cserekapcsolatok, az online képzés, a 

nyelvi és kiközvetítés előtti és utáni 

támogatás, illetve egyéb hasznos, a 

jövőben felmerülő szolgáltatások 

tekintetében, amelyeknek kapcsolódniuk 

kell a társadalmi fejlődéshez. Az Európai 

Szolidaritási Testület portálja által 

nyújtott szolgáltatásoknak a részt vevő 

szervezetek által már kínált 

szolgáltatásokat kell támogatniuk és 

kiegészíteniük. Biztosítani kell az európai 

ifjúsági portállal való interoperabilitást is. 

 

Módosítás  15 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(19) Az Európai Szolidaritási 

Testülethez hozzájáruló programok által 

támogatott tevékenységek 

(19) Az Európai Szolidaritási 

Testülethez hozzájáruló programok által 

támogatott tevékenységek 
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folyamatosságának biztosítása érdekében a 

szolidaritási célú kiközvetítések és 

projektek pénzügyi támogatásánál egyrészt 

az önkéntesi kiközvetítések és projektek, 

másrészt pedig a gyakornoki és 

munkavállalási célú kiközvetítések között 

80 %:20 %-os irányadó megosztást kell 

alkalmazni. 

folyamatosságának biztosítása érdekében a 

szolidaritási célú kiközvetítések és 

projektek pénzügyi támogatásánál egyrészt 

az önkéntesi kiközvetítések és projektek, 

másrészt pedig a gyakornoki és 

munkavállalási célú kiközvetítések között 

70%:30%-os irányadó megosztást kell 

alkalmazni. 

 

Módosítás  16 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(20) Az Európai Szolidaritási Testület 

érezhető hatásának növelése érdekében 

olyan rendelkezésekre van szükség, 

amelyek lehetővé teszik a részt vevő 

országok számára, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület szabályai szerint 

pótlólagos finanszírozási forrásokat 

bocsássanak rendelkezésre. 

(20) Az Európai Szolidaritási Testület 

érezhető hatásának növelése érdekében 

lehetővé kell tenni a részt vevő országok 

számára, hogy az Európai Szolidaritási 

Testület szabályai szerint nemzeti, 

regionális vagy helyi szinten pótlólagos 

finanszírozási forrásokat rendelkezésre 

bocsáthassanak. 

 

Módosítás  17 

Rendeletre irányuló javaslat 

20 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (20a) A polgári védelmet és a 

humanitárius segítségnyújtást nem szabad 

függővé tenni az Európai Szolidaritási 

Testület keretében tevékenykedő 

fiataloktól. A Bizottságnak és a 

tagállamoknak biztosítaniuk kell a 

strukturált polgári védelembe és 

humanitárius segítségnyújtásba való 

folyamatos beruházást. 

 

Módosítás  18 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(22) A tagállamok mellett az Európai 

Szolidaritási Testületnek kétoldalú 

megállapodások alapján más országok 

számára is biztosítania kell a részvétel 

lehetőségét. A részvételhez, amennyiben 

szükséges, az érintett országokkal 

megállapítandó eljárások szerint kiegészítő 

előirányzatokat kell nyújtani. 

(22) A tagállamok mellett az Európai 

Szolidaritási Testületnek kétoldalú 

megállapodások alapján más országok 

számára is biztosítania kell a részvétel 

lehetőségét – különösen a határokon 

átnyúló programokban –, elsősorban az 

Európai Szabadkereskedelmi Társulás 

(EFTA) országai, a keleti partnerség 

országai, az európai szomszédságpolitika 

hatálya alá tartozó országok, a csatlakozó, 

tagjelölt és potenciális tagjelölt országok 

számára.  A részvételhez, amennyiben 

szükséges, az érintett országokkal 

megállapítandó eljárások szerint kiegészítő 

előirányzatokat kell nyújtani. 

 

Módosítás  19 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(23) Az Európai Szolidaritási 

Testületnek a 18 és 30 év közötti fiatalokat 

kell megcéloznia. Az Európai Szolidaritási 

Testület által kínált tevékenységekben való 

részvétel előtt regisztrálni kell az Európai 

Szolidaritási Testület portálján. 

(23) Az Európai Szolidaritási 

Testületnek a 18 és 30 év közötti fiatalokat 

kell megcéloznia. Az Európai Szolidaritási 

Testület által kínált tevékenységekben való 

részvétel előtt regisztrálni kell az Európai 

Szolidaritási Testület portálján. Szükség 

esetén egyéb kiegészítő eszközöket kell 

biztosítani a regisztrációhoz annak 

érdekében, hogy elősegítsék az összes 

fiatal, különösen a kiszolgáltatottabb 

helyzetben lévő és a digitális jártassággal 

nem rendelkező személyek részvételét. 

Ehhez fel lehet használni a koordinációs 

és küldő szervezetek már létező pályázati 

eljárásait.  

 

Módosítás  20 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23a) Egy olyan szélesebb politikai 

stratégiát kell előmozdítani, amelynek 

célja, hogy az önkéntességre ösztönző 

környezetet hozzon létre Európában, 

miközben nem okoz átfedéseket a már 

folyamatban lévő programokkal, sőt, 

megerősíti az olyan sikeres 

kezdeményezéseket, amilyen például az 

Európai önkéntes szolgálat. 

 

Módosítás  21 

Rendeletre irányuló javaslat 

23 b preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (23b) Az ifjúsági mobilitást az Eurail 

ifjúsági bérlet programon keresztül is 

biztosítani kell. 

 

Módosítás  22 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(24) Külön figyelmet kell fordítani 

annak biztosítására, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület által támogatott 

tevékenységek minden fiatal, még a 

leghátrányosabb helyzetűek számára is 

hozzáférhetőek legyenek. Különleges 

intézkedéseket kell ezért bevezetni a 

társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének elősegítése, illetve 

az Unió legtávolabbi régióinak és a 

tengerentúli országok és területek távoli 

fekvéséből következő korlátok 

figyelembevétele érdekében24. A részt vevő 

országoknak törekedniük kell továbbá arra, 

hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 

Testület megfelelő működését gátló jogi és 

(24) Külön figyelmet kell fordítani 

annak biztosítására, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület által támogatott 

tevékenységek minden fiatal, még a 

leghátrányosabb helyzetűek számára is 

hozzáférhetőek legyenek. Különleges 

intézkedéseket kell ezért bevezetni a 

társadalmi befogadás, a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének elősegítése, illetve 

az Unió legtávolabbi régióinak és a 

tengerentúli országok és területek távoli 

fekvéséből következő korlátok 

figyelembevétele érdekében24. 

Elengedhetetlen, hogy a nemzeti 

ügynökségek előre kifizessék a fiatalok 

utazási költségeit, hogy ne utólagosan 
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közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 

szükséges valamennyi megfelelő 

intézkedést. Idetartozik adott esetben – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beutazása és tartózkodása tekintetében a 

schengeni vívmányok és az uniós jog 

sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 

engedélyek megszerzését nehezítő 

adminisztratív kérdések rendezése. 

kelljen azt visszatéríteni. A részt vevő 

országoknak törekedniük kell továbbá arra, 

hogy elfogadják az Európai Szolidaritási 

Testület megfelelő működését gátló jogi és 

közigazgatási akadályok megszüntetéséhez 

szükséges valamennyi megfelelő 

intézkedést. Idetartozik adott esetben – a 

harmadik országbeli állampolgárok 

beutazása és tartózkodása tekintetében a 

schengeni vívmányok és az uniós jog 

sérelme nélkül – a vízumok és tartózkodási 

engedélyek megszerzését nehezítő 

adminisztratív kérdések rendezése. 

_________________ _________________ 

24 A tengerentúli országok és területek 

természetes személyei, valamint a 

tengerentúli országok és területek illetékes 

köz- és/vagy magántestületei és 

intézményei az Európai Közösség és a 

tengerentúli országok és területek 

társulásáról szóló, 2001. november 27-i 

2001/822/EK tanácsi határozattal 

összhangban vehetnek részt a 

programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. 

o.). 

24 A tengerentúli országok és területek 

természetes személyei, valamint a 

tengerentúli országok és területek illetékes 

köz- és/vagy magántestületei és 

intézményei az Európai Közösség és a 

tengerentúli országok és területek 

társulásáról szóló, 2001. november 27-i 

2001/822/EK tanácsi határozattal 

összhangban vehetnek részt a 

programokban (HL L 314., 2001.11.30., 1. 

o.). 

 

Módosítás  23 

Rendeletre irányuló javaslat 

25 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(25) Amennyiben a megfelelő 

feltételeket teljesítik, minőségi védjegyet 

kell kiadni minden személynek, aki az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

kíván venni függetlenül attól, hogy a 

finanszírozás az Európai Szolidaritási 

Testület költségvetéséből, egy másik uniós 

programból vagy egy finanszírozási 

forrásból történik. A minőségi védjegy 

kiadását biztosító eljárást az Európai 

Szolidaritási Testület végrehajtó 

szervezeteinek folyamatos jelleggel kell 

működtetniük. A kiadott minőségi 

(25) Amennyiben a megfelelő 

feltételeket teljesítik, minőségi védjegyet 

kell kiadni minden személynek, aki az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

kíván venni függetlenül attól, hogy a 

finanszírozás az Európai Szolidaritási 

Testület költségvetéséből, egy másik uniós 

programból vagy egy finanszírozási 

forrásból történik. A minőségi védjegy 

kiadását biztosító eljárást az Európai 

Szolidaritási Testület végrehajtó 

szervezeteinek folyamatos jelleggel, 

nyilvánosan és átláthatóan kell 
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védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, 

amelyet vissza is lehet vonni, ha az 

elvégzendő ellenőrzések során 

megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető 

feltételek már nem teljesülnek. 

működtetniük. A kiadott minőségi 

védjegyet rendszeresen újra kell értékelni, 

amelyet vissza is lehet vonni, ha az 

elvégzendő ellenőrzések során 

megállapítják, hogy a kiadáshoz vezető 

feltételek már nem teljesülnek. 

 

Módosítás  24 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(26) Annak előfeltételeként, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület keretében 

kiközvetítési lehetőségek felkínálásához 

finanszírozási forrásokat igényelhessen, az 

adott személynek először minőségi 

védjegyet kell szereznie. Ez a követelmény 

nem vonatkozik azokra, a természetes 

személyekre, akik az Európai Szolidaritási 

Testület résztvevőinek nem hivatalos 

csoportját képviselve saját szolidaritási 

projektjeikhez kérnek pénzügyi támogatást. 

(26) Annak előfeltételeként, hogy az 

Európai Szolidaritási Testület keretében 

kiközvetítési lehetőségek felkínálásához 

finanszírozási forrásokat igényelhessen, az 

adott személynek először minőségi 

védjegyet kell szereznie. Ez a követelmény 

nem vonatkozik azokra, a természetes 

személyekre, akik az Európai Szolidaritási 

Testület résztvevőinek nem hivatalos 

csoportját képviselve saját programjaikhoz 

és szolidaritási projektjeikhez kérnek 

pénzügyi támogatást. 

 

Módosítás  25 

Rendeletre irányuló javaslat 

26 a preambulumbekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (27a) A helyi közösségek szükségleteit és 

elvárásait fontos kritériumnak kell 

tekinteni a projektek minőségének 

értékelésekor. E célból megfelelő 

mutatókat kell létrehozni és évente 

újraértékelni. 

 

Módosítás  26 

Rendeletre irányuló javaslat 

28 preambulumbekezdés 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(28) Európai, nemzeti és helyi szinten is 

biztosítani kell az Európai Szolidaritási 

Testület által támogatott fellépések 
megfelelő célba juttatását, hirdetését és 

terjesztését. A célba juttatással, hirdetéssel 

és terjesztéssel kapcsolatos 

tevékenységekhez igénybe kell venni az 

Európai Szolidaritási Testület valamennyi 

végrehajtó hivatalát, ideértve adott esetben 

más fontos érdekelt felek támogatását. 

(28) Az Európai Szolidaritási Testület 

által támogatott fellépések keretében 

kínált lehetőségek és elért eredmények 
megfelelő célba juttatását, hirdetését és 

terjesztését európai, nemzeti, regionális és 

helyi szinten is biztosítani kell. A célba 

juttatással, hirdetéssel és terjesztéssel 

kapcsolatos tevékenységekhez igénybe kell 

venni az Európai Szolidaritási Testület 

valamennyi végrehajtó hivatalát, ideértve 

adott esetben más fontos érdekelt felek 

támogatását, a bürokrácia növelése nélkül. 

 

Módosítás  27 

Rendeletre irányuló javaslat 

31 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(31) A hatékony és eredményes 

pénzügyi végrehajtás, valamint az Európai 

Szolidaritási Testület nemzeti szintű szoros 

nyomon követésének biztosítása érdekében 

igénybe kell venni a már működő, az 

1288/2013/EU rendelet III. fejezetében 

említett fellépések irányítására kijelölt 

nemzeti hatóságokat. 

(31) A hatékony és eredményes 

pénzügyi végrehajtás, valamint az Európai 

Szolidaritási Testület nemzeti szintű szoros 

nyomon követésének biztosítása érdekében 

igénybe kell venni – és szükség esetén meg 

kell erősíteni – a már működő, az 

1288/2013/EU rendelet III. fejezetében 

említett fellépések irányítására kijelölt 

nemzeti hatóságokat. 

 

Módosítás  28 

Rendeletre irányuló javaslat 

35 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(35) Az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 

966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek26 megfelelően a 

Bizottságnak el kell fogadnia a 

munkaprogramot, és tájékoztatnia kell arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A 

(35) Az Unió általános költségvetésére 

alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 

966/2012/EU, Euratom európai parlamenti 

és tanácsi rendeletnek26 megfelelően a 

Bizottságnak el kell fogadnia a 

munkaprogramot, és tájékoztatnia kell arról 

az Európai Parlamentet és a Tanácsot. A 
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munkaprogramban meg kell határozni az 

Európai Szolidaritási Testület általános és 

konkrét célkitűzéseivel összhangban a 

végrehajtáshoz szükséges intézkedéseket, 

a támogatások kiválasztásának és 

odaítélésének szempontjait, illetve minden 

egyéb szükséges elemet. A 

munkaprogramokat és azok módosításait 

végrehajtási jogi aktusokkal kell elfogadni 

a vizsgálóbizottsági eljárás szerint. 

munkaprogramban meg kell határozni az 

Európai Szolidaritási Testület általános és 

konkrét célkitűzéseivel összhangban a 

végrehajtási intézkedéseket, a támogatások 

kiválasztásának és odaítélésének 

szempontjait, illetve minden egyéb 

szükséges elemet. A munkaprogramokat és 

azok módosításait végrehajtási jogi 

aktusokkal kell elfogadni a 

vizsgálóbizottsági eljárás szerint. 

_________________ _________________ 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 

október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.). 

26 Az Európai Parlament és a Tanács 

966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. 

október 25.) az Unió általános 

költségvetésére alkalmazandó pénzügyi 

szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom 

tanácsi rendelet hatályon kívül 

helyezéséről (HL L 298., 2012.10.26., 1. 

o.). 

 

Módosítás  29 

Rendeletre irányuló javaslat 

36 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(36) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 

az Európai Szolidaritási Testület 

létrehozását, a tagállamok nem tudják 

kielégítően megvalósítani, az Unió szintjén 

azonban annak léptéke és hatása miatt e 

cél jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. A 

hivatkozott cikkben meghatározott 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl a célkitűzések 

eléréséhez szükséges mértéket. 

(36) Mivel e rendelet célját, nevezetesen 

az Európai Szolidaritási Testület 

létrehozását a tagállamok nem tudják 

egyedül megvalósítani, viszont e cél – 

léptéke és hatása miatt – uniós szinten 

jobban megvalósítható, az Unió 

intézkedéseket hozhat az Európai Unióról 

szóló szerződés 5. cikkében foglalt 

szubszidiaritás elvének megfelelően. A 

hivatkozott cikkben meghatározott 

arányosság elvének megfelelően ez a 

rendelet nem lépi túl a célkitűzések 

eléréséhez szükséges mértéket. 

 

Módosítás  30 

Rendeletre irányuló javaslat 

40 a preambulumbekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (40a) Tekintettel a program viszonylag 

kis költségvetésére, az Európai 

Szolidaritási Testülethez rendelt bizottsági 

személyzetet át kell csoportosítani, ami 

nem jár további pénzügyi 

következményekkel. 

 

Módosítás  31 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. „szolidaritási tevékenység”: minden 

olyan tevékenység, amelynek célja, hogy 

valamely közösség előnyére megoldást 

találjon kielégítetlen társadalmi igényekre, 

ugyanakkor előmozdítsa az egyének 

személyes, szociális, állampolgári és 

szakmai fejlődését, és amely különböző 

területek, így például az oktatás és képzés; 

a nemek közötti egyenlőség; a 

foglalkoztatás; a vállalkozások, különösen 

a szociális vállalkozások; az 

állampolgárság és a demokratikus 

részvétel; a környezet- és 

természetvédelem; az éghajlatváltozással 

összefüggő fellépések; a 

katasztrófavédelmi megelőzés, 

felkészültség és helyreállítás; a 

mezőgazdaság és vidékfejlesztés; az 

élelmiszerek és nem élelmiszer jellegű 

termékek biztosítása; az egészség és a 

jóllét; a kreativitás és a kultúra; a 

testnevelés és a sport, a szociális 

segítségnyújtás és ellátás, a harmadik 

országbeli állampolgárok befogadása és 

integrációja, a területi együttműködés és a 

kohézió vonatkozásában kialakított 

kiközvetítés, projekt vagy hálózatépítési 

tevékenység formájában valósulhat meg; 

1. „szolidaritási tevékenység”: minden 

olyan tevékenység, amelynek célja, hogy 

valamely közösség vagy az Unió egésze 

számára megoldást találjon a legfontosabb 

társadalmi kihívásokra, ugyanakkor 

előmozdítsa az egyének személyes, 

oktatási, szociális, állampolgári és szakmai 

fejlődését, és amely különböző területek, 

így például az új technológiákra is 

kiterjedő oktatás és képzés, a 

foglalkoztatás, a nemek közötti 

egyenlőség, a vállalkozások, különösen a 

szociális és fenntartható vállalkozások, az 

állampolgárság és a demokratikus 

részvétel, az  ifjúsági munka, a környezet- 

és természetvédelem, az 

éghajlatváltozással összefüggő fellépések, 

a katasztrófavédelmi megelőzés, 

felkészültség és helyreállítás, a 

mezőgazdaság – a szociális 

mezőgazdaságot is beleértve – és 

vidékfejlesztés, az élelmiszerek és nem 

élelmiszer jellegű termékek biztosítása, az 

egészség és a jóllét, a kreativitás és a 

kultúra, a testnevelés és a sport, a szociális 

segítségnyújtás és ellátás, különösen a 

marginalizált közösségek befogadása, az 

idős, fogyatékos és mások segítségére 

szoruló további személyek számára kínált 

tevékenységek, a generációk közötti 

szolidaritás, a harmadik országbeli 
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állampolgárok befogadása és integrációja, 

a területi együttműködés és a kohézió 

vonatkozásában kialakított kiközvetítés, 

projekt vagy hálózatépítési tevékenység 

formájában valósulhat meg; e 

tevékenyégeket az az alábbiak jellemzik:  

meghatározott időtartam, világosan 

megfogalmazott célok, tartalom, 

feladatok, szerkezet és keret; megfelelő 

pénzügyi támogatás biztosítása; 

 

Módosítás  32 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

2. „résztvevő”: olyan fiatal, aki 

regisztrálta magát az Európai Szolidaritási 

Testület portálján, és az Európai 

Szolidaritási Testület keretében részt vesz 

valamely részt vevő szervezet által kínált 

szolidaritási tevékenységben; 

2. „résztvevő”: olyan 18 és 30 év 

közötti fiatal, aki regisztrálta magát az 

Európai Szolidaritási Testület portálján, és 

az Európai Szolidaritási Testület keretében 

részt vesz valamely részt vevő, minőségi 

védjegy által tanúsított szervezet által 

kínált szolidaritási tevékenységben vagy 

projektben; 

 

Módosítás  33 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

3. „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan 

magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, 

tanulmányi nehézségek, gazdasági 

nehézségek, kulturális különbségek, 

egészségügyi problémák, társadalmi 

nehézségek, földrajzi akadályok miatt 

további támogatásra van szükségük; 

3. „hátrányos helyzetű fiatalok”: olyan 

magánszemélyek, akiknek fogyatékosság, 

tanulmányi nehézségek, gazdasági vagy 

társadalmi nehézségek, egészségügyi 

problémák, társadalmi nehézségek, 

földrajzi akadályok miatt további 

támogatásra van szükségük vagy 

valamilyen megkülönböztetéssel 

szembesülnek; 
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Módosítás  34 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

4. „részt vevő szervezet”: olyan, az 

Európai Szolidaritási Testület minőségi 

védjegyével rendelkező köz- vagy 

magánjogi személy, amely kiközvetítéseket 

kínál az Európai Szolidaritási Testület 

valamely résztvevőjének vagy az Európai 

Szolidaritási Testület keretében egyéb 

tevékenységeket valósít meg; 

4. „részt vevő szervezet”: olyan, az 

Európai Szolidaritási Testület uniós 

szinten egységes feltételek alapján 

elismert minőségi védjegyével rendelkező 

nonprofit köz- vagy magánjogi személy, 

amely kiközvetítéseket kínál az Európai 

Szolidaritási Testület valamely 

résztvevőjének vagy az Európai 

Szolidaritási Testület keretében egyéb 

tevékenységeket valósít meg; 

 

Módosítás  35 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

6. „önkéntesség”: teljes munkaidős32, 

legfeljebb tizenkét hónapig tartó nem 

fizetett önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő szervezetek napi tevékenységéhez 

végeredményben azon közösségek 

hasznára, amelyekben a tevékenységeket 

folytatják, és amely jelentős tanulmányi és 

képzési vonatkozással is rendelkezik, 

amely azt a célt szolgálja, hogy az 

önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és 

készségeket szerezhessenek, amelyek 

személyes, tanulmányi, szociális és 

szakmai fejlődésük szempontjából is 

hasznosak és amelyek foglalkoztatási 

lehetőségeik javításához is hozzájárulnak; 

6. „önkéntesség”: egy legfeljebb 

tizenkét hónapig tartó nem fizetett 

önkéntes szolgálat, amely a fiatalok 

számára lehetőséget biztosít, hogy 

hozzájáruljanak a szolidaritás területén 

működő szervezetek napi tevékenységéhez 

végeredményben azon közösségek 

hasznára, amelyekben a tevékenységeket 

folytatják, és amely jelentős tanulmányi és 

képzési vonatkozással is rendelkezik, 

amely azt a célt szolgálja, hogy az 

önkéntes fiatal(ok) olyan képességeket és 

készségeket szerezhessenek, amelyek 

személyes, tanulmányi és szociális 

fejlődésük szempontjából is hasznosak; az 

ilyen tevékenységre meghatározott 

időtartam, világosan megfogalmazott 

célok, tartalom, feladatok, szerkezet és 

iránymutatás jellemző; megfelelő 

pénzügyi háttér áll rendelkezésre; az 

önkéntes tevékenységek nem 

alkalmazhatók a fizetett munkavégzés 

helyettesítésére vagy pótlására; 
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_________________  

32 Általános elvként olyan tevékenység, 

amelyet folyamatosan, a hét öt napján 

napi hét órában végeznek; 

 

 

Módosítás  36 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

7. „önkéntescsapat kiközvetítése”: 

olyan kiközvetítések, amelyek lehetővé 

teszik, hogy az Európai Szolidaritási 

Testület különböző részt vevő országainak 

résztvevőiből összeállított csapatok 

közösen önkéntes tevékenységet 

végezzenek egy közös cél érdekében oly 

módon, hogy egy arra érdemes közösséget 

szolgáló projektben két hét és két hónap 

közötti időtartamban fizikai vagy szellemi 

feladatokat látnak el; 

7. „önkéntescsapat kiközvetítése”: egy 

részt vevő szervezet által szervezett olyan 

kiközvetítések, amelyek lehetővé teszik, 

hogy az Európai Szolidaritási Testület 

különböző részt vevő országainak 

résztvevőiből összeállított csapatok 

közösen önkéntes tevékenységet 

végezzenek egy közös cél érdekében oly 

módon, hogy egy arra érdemes közösséget 

szolgáló projektben két hét és két hónap 

közötti időtartamban fizikai vagy szellemi 

feladatokat látnak el; 

 

Módosítás  37 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

8. „szakmai gyakorlat”: az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó 

szervezet által fizetett, szakmai 

gyakorlatról szóló írásbeli megállapodás 

alapján történő gyakorlati munkavégzés 

kettőtől tizenkét hónapig terjedő 

időtartamban, amely tartalmaz tanulmányi 

és képzési elemet, teljesítésének pedig az a 

célja, hogy a foglalkoztathatóság javítása 

és a rendes munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében a résztvevők 

gyakorlati és szakmai tapasztalatokat 

szerezzenek; 

8. „szakmai gyakorlat”: az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevőjét fogadó 

szervezet által fizetett, szakmai 

gyakorlatról szóló írásbeli megállapodás 

alapján történő gyakorlati munkavégzés 

meghatározott – kettőtől tizenkét hónapig 

terjedő – időtartamban, amely tartalmaz 

tanulmányi és képzési elemet, világosan 

megfogalmazott célokat, tartalmat, 

feladatokat, szerkezetet és keretet, 

teljesítésének pedig az a célja, hogy a 

foglalkoztathatóság javítása és a rendes 

munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében a résztvevők 



 

AD\1138578HU.docx 25/46 PE608.135v02-00 

 HU 

gyakorlati és szakmai ismereteket és 

tapasztalatokat szerezzenek; a gyakornoki 

tevékenységek nem alkalmazhatók a 

fizetett alkalmazottak helyettesítésére vagy 

pótlására; 

 

Módosítás  38 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

10. „szolidaritási projekt”: olyan helyi 

kezdeményezés kettőtől tizenkét hónapig 

terjedő időtartamban, amelyet az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevőinek 

legalább ötfős csoportjai hoznak létre és 

hajtanak végre azzal a céllal, hogy 

megoldják saját helyi közösségük 

legfontosabb problémáit, miközben európai 

szemléletet is társítanak hozzájuk; 

10. „szolidaritási projekt”: olyan helyi, 

regionális vagy határokon átnyúló 
kezdeményezés kettőtől tizenkét hónapig 

terjedő időtartamban, amelyet az Európai 

Szolidaritási Testület csoportjai vagy egy 

részt vevő szervezet hoznak létre és 

hajtanak végre azzal a céllal, hogy 

megoldják saját helyi közösségük 

legfontosabb problémáit, miközben európai 

szemléletet is társítanak hozzájuk; 

 

Módosítás  39 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

11. „minőségi védjegy”: az Európai 

Szolidaritási Testület keretében 

kiközvetítéseket biztosítani hajlandó köz- 

vagy magánjogi személyek vagy 

nemzetközi szervezetek számára egy olyan 

eljárás alapján kiadott tanúsítvány, 

melynek célja, hogy biztosítsa az Európai 

Szolidaritási Testület alapokmányában 

szereplő elvek és követelmények 

betartását; 

11. „minőségi védjegy”: az Európai 

Szolidaritási Testület keretében 

kiközvetítéseket biztosítani hajlandó, a 2. 

cikk 4. pontjában említett nonprofit köz- 

vagy magánjogi személyek vagy 

nemzetközi szervezetek számára egy olyan,  

uniós szinten elismert közös 

kritériumokon alapuló eljárás alapján 

kiadott tanúsítvány, melynek célja, hogy 

biztosítsa az Európai Szolidaritási Testület 

alapokmányában szereplő elvek és 

követelmények betartását; 
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Módosítás  40 

Rendeletre irányuló javaslat 

2 cikk – 1 bekezdés – 14 pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

14. „az Európai Szolidaritás Testület 

portálja”: webalapú eszköz, amely 

megfelelő online szolgáltatásokat nyújt az 

Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőinek és a részt vevő 

szervezeteknek, például a következőket: 

tájékoztatás az Európai Szolidaritási 

Testületről, a résztvevők regisztrálása, 

résztvevők keresése kiközvetítésekhez; 

kiközvetítések hirdetése és keresése; 

potenciális projektpartnerek keresése; 

kapcsolattartás és a kiközvetítésekre 

vonatkozó ajánlatok és projektek kezelése; 

képzés; tájékoztatás és hálózatépítési 

tevékenységek; az Európai Szolidaritási 

Testülettel kapcsolatos lehetőségekre, 

illetve egyéb releváns fejleményekre 

vonatkozó információk és értesítések. 

14. „az Európai Szolidaritás Testület 

portálja”: webalapú eszköz, amely a részt 

vevő szervezetek által biztosított 

szolgáltatásokat kiegészítve egyablakos 

ügyintézésként működve megfelelő 

tájékoztatást és online szolgáltatásokat 

nyújt az Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőinek és a részt vevő 

szervezeteknek, többek között a 

következőket: tájékoztatás az Európai 

Szolidaritási Testületről, a résztvevők 

regisztrálása, a részt vevő szervezetek és a 

résztvevők összekapcsolása, résztvevők 

keresése kiközvetítésekhez; kiközvetítések 

hirdetése és keresése; potenciális 

projektpartnerek keresése; kapcsolattartás 

és a kiközvetítésekre vonatkozó ajánlatok, 

munkahelyek és projektek kezelése; 

képzés; tájékoztatás és hálózatépítési 

tevékenységek; az Európai Szolidaritási 

Testülettel kapcsolatos lehetőségekre, a 

szakmai gyakorlatok minőségével 

kapcsolatos visszajelzési mechanizmus 

biztosítása, illetve egyéb releváns 

fejleményekre vonatkozó információk és 

értesítések az európai ifjúsági portállal 

való interoperabilitás biztosítása mellett. 

 

Módosítás  41 

Rendeletre irányuló javaslat 

3 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testület célja, 

hogy az európai kohézió és a szolidaritás 

erősítéséhez hozzájáruló, a közösségeket 

támogató és a társadalmi problémákra 

megoldást jelentő eszközként fokozza a 

fiatalok és a szervezetek bekapcsolódását 

Az Európai Szolidaritási Testület célja, 

hogy előmozdítsa az európai projekt 

központi értékét képező szolidaritást azzal, 

hogy fokozza a fiatalok és a szervezetek 

elérhető és kiváló minőségű szolidaritási 

tevékenységekbe való bevonását, amelyek 



 

AD\1138578HU.docx 27/46 PE608.135v02-00 

 HU 

az elérhető és kiváló minőségű 

szolidaritási tevékenységekbe. 

hozzájárulnak a kohézió és a szolidaritás 

erősítéséhez Európában, támogatják a 

helyi és regionális közösségeket és az 

Unió egészét, valamint a 2030-ig tartó 

időszakra vonatkozó fenntartható 

fejlesztési menetrenddel összhangban a 

társadalmi problémákra reagáló projektek 

gyors és hatékony megindítását teszik 

lehetővé az uniós és harmadik 

országokban egyaránt. 

 

Módosítás  42 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a részt vevő szervezetek 

támogatásával könnyen hozzáférhető 

lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, 

hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási 

tevékenységekbe, emellett pedig 

képességeik és készségeik fejlesztése 

személyes, tanulmányi, szociális, 

állampolgári és szakmai fejlődésük, illetve 

foglalkoztathatóságuk javítása és a rendes 

munkaviszonyba való átmenet 

megkönnyítése érdekében, egyebek mellett 

a fiatal önkéntesek, gyakornokok és 

munkavállalók mobilitásának 

támogatásával; 

a) a részt vevő szervezetek 

támogatásával könnyen hozzáférhető 

lehetőségek biztosítása a fiatalok számára, 

hogy bekapcsolódjanak a szolidaritási 

tevékenységekbe, emellett pedig 

ismereteik, képességeik és készségeik 

fejlesztése személyes, tanulmányi, 

szociális, állampolgári és szakmai 

fejlődésük, illetve foglalkoztathatóságuk 

javítása és a rendes munkaviszonyba való 

átmenet megkönnyítése érdekében, 

egyebek mellett a fiatal önkéntesek, 

gyakornokok és munkavállalók 

mobilitásának támogatásával; 

 

Módosítás  43 

Rendeletre irányuló javaslat 

4 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) annak biztosítása, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevői által kínált 

szolidaritási tevékenységek 

hozzájáruljanak konkrét, kielégítetlen 

társadalmi igények megoldásához és 

erősítsék a közösségeket, kiváló 

minőségűek legyenek és megfelelően 

b) annak biztosítása, hogy az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevői által kínált 

szolidaritási tevékenységek 

hozzájáruljanak konkrét, kulcsfontosságú 

társadalmi kihívások – például a 

társadalmi integráció, a 

környezetvédelem, az éghajlatváltozás és a 
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legyenek érvényesítve. természeti katasztrófák hatásainak 

ellensúlyozása és enyhítése, valamint a 

helyi és regionális közösségek erősítése – 

kezeléséhez, kiváló minőségűek és 

megfelelően érvényesítve legyenek. 

 

Módosítás  44 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási Testület 

fellépéseinek a 2. cikk 1. pontjában említett 

területekre vonatkozó szakpolitikákkal és 

programokkal, illetve az Európai 

Szolidaritási Testület tevékenységeihez 

kapcsolódó uniós szintű hálózatokkal 

összhangban kell lenniük és ki kell azokat 

egészíteniük. 

(1) Az Európai Szolidaritási Testület 

fellépéseinek a 2. cikk 1. pontjában említett 

területekre vonatkozó uniós 

szakpolitikákkal és programokkal, illetve 

az Európai Szolidaritási Testület 

tevékenységeihez kapcsolódó uniós szintű 

hálózatokkal összhangban kell lenniük és 

ki kell azokat egészíteniük. 

 

Módosítás  45 

Rendeletre irányuló javaslat 

5 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az eredményesség és a 

hatékonyság elérése érdekében a Bizottság 

és a részt vevő országok együttműködnek 

egymással oly módon, hogy biztosítják 

egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz, 

szakképzéshez és ifjúsághoz kapcsolódó 

nemzeti programok és rendszerek, másrészt 

pedig az Európai Szolidaritási Testület 

keretében folyó fellépések összhangját. 

Ezeket a fellépéseket a vonatkozó bevált 

gyakorlatokra és már működő programokra 

kell alapozni. 

(2) Az eredményesség és a 

hatékonyság elérése érdekében a Bizottság 

és a részt vevő országok együttműködnek 

egymással oly módon, hogy biztosítják 

egyrészt a szolidaritáshoz, oktatáshoz, 

szakképzéshez, nem formális és informális 

tanuláshoz és ifjúsághoz kapcsolódó 

nemzeti, regionális és helyi programok és 

rendszerek, másrészt pedig az Európai 

Szolidaritási Testület keretében folyó 

fellépések összhangját. Ezeket a 

fellépéseket a vonatkozó bevált 

gyakorlatokra és már működő programokra 

kell alapozni. 
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Módosítás  46 

Rendeletre irányuló javaslat 

6 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) szolidaritási célú kiközvetítések, 

projektek és hálózatépítési tevékenységek; 

a) szolidaritási célú projektek és 

hálózatépítési tevékenységek; 

 

Módosítás  47 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) szolidaritási célú kiközvetítések 

önkéntes, szakmai gyakorlati vagy 

álláslehetőségek formájában, ideértve 

egyes határon átnyúló és belföldi 

kiközvetítéseket, illetve az 

önkéntescsapatok kiközvetítését; 

a) szolidaritási célú kiközvetítések 

önkéntes, szakmai gyakorlati vagy 

álláslehetőségek formájában, ideértve 

egyes kiközvetítéseket, illetve az 

önkéntescsapatok kiközvetítését; 

 

Módosítás  48 

Rendeletre irányuló javaslat 

7 cikk – 1 bekezdés – c pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

c) hálózatépítési tevékenységek az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő magánszemélyek és szervezetek 

számára. 

c) hálózatépítési tevékenységek az 

Európai Szolidaritási Testületben részt 

vevő magánszemélyek és szervezetek 

számára, teljes mértékben tiszteletben 

tartva és kiegészítve a már bevett helyi 

tapasztalatokat, különösen a legjobb 

gyakorlatokat az önkéntes tevékenységek 

és a polgári védelem területén. 

 

Módosítás  49 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a pont 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a szolidaritási célú kiközvetítések 

minőségét biztosító intézkedések, ideértve 

a résztvevők és a részt vevő szervezetek 

képzését, nyelvi támogatását, 

adminisztratív támogatását, biztosítását, 

kiközvetítést követő támogatását, illetve 

egy olyan tanúsítvány kialakítását, amely 

igazolja és dokumentálja a kiközvetítés 

során megszerzett tudást, képességeket és 

készségeket; 

a) a szolidaritási célú kiközvetítések 

minőségét biztosító intézkedések előírásai 

– amelyeket az Európai Szolidaritási 

Testület alapokmányában rögzítettek –, 

ideértve a résztvevők és a részt vevő 

szervezetek kiközvetítés előtti és alatti 

átfogó képzését, az Erasmus+ Online 

Nyelvi Támogatás során nyert 

tapasztalatokon alapuló nyelvi 

támogatását, adminisztratív támogatását, 

biztosítását, kiközvetítést követő, például 

mentor/felügyelő általi támogatását, illetve 

a Youthpass tapasztalatain alapuló, 

európai szinten elismert olyan tanúsítvány 

kialakítását, amely igazolja, dokumentálja 

és érvényesíti a kiközvetítés során 

megszerzett tudást, képességeket és 

készségeket; 

 

Módosítás  50 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 aa) olyan nonprofit szervezetek, többek 

között ifjúsági és civil társadalmi 

szervezetek által biztosított tevékenységek 

és intézkedések, amelyek a fiatalok 

számára támogatást nyújtanak 

szolidaritási célú kiközvetítésekhez és 

projektekhez való hozzáféréshez vagy azok 

kidolgozásához; 

 

Módosítás  51 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – b pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

b) az Európai Szolidaritási Testület 

alapokmányában szereplő elvek és 

b) az Európai Szolidaritási Testület 

alapokmányában szereplő elvek és 
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követelmények betartásának biztosítása 

érdekében egy minőségi védjegy 

kialakítása és fenntartása azon 

szervezeteknek, amelyek az Európai 

Szolidaritási Testület számára 

kiközvetítéseket hajlandók biztosítani; 

követelmények betartásának biztosítása 

érdekében európai szinten elismert közös 

kritériumok alapján minőségi védjegy 

kialakítása és fenntartása azon 

szervezeteknek, amelyek az Európai 

Szolidaritási Testület számára 

kiközvetítéseket hajlandók biztosítani; 

 

Módosítás  52 

Rendeletre irányuló javaslat 

8 cikk – 1 bekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) az Európai Szolidaritási Testület 

portálja és más vonatkozó online 

szolgáltatások, illetve a szükséges 

informatikai kiszolgáló rendszerek és 

webalapú eszközök létrehozása, fenntartása 

és aktualizálása. 

d) az Európai Szolidaritási Testület a 

tagállamok valamennyi hivatalos nyelvén 

elérhető portálja és más vonatkozó online 

szolgáltatások, illetve a szükséges 

informatikai kiszolgáló rendszerek és 

webalapú eszközök létrehozása, fenntartása 

és aktualizálása. 

 

Módosítás  53 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1 a) Az (1) bekezdésben említett összeg 

folyó árakon 294 200 000 EUR pénzügyi 

keretösszeget tartalmaz, amely az 

alábbiakat tartalmazza: 

 a)  Erasmus+ program, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

197 700 000 EUR; 

 b)  a foglalkoztatás és a szociális 

innováció európai programja, amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 

10 000 000 EUR; 

 c)  az 1a fejezet fel nem osztott 

tartaléka (összesített kötelezettségvállalási 

tartalékkal együtt), amelynek 

hozzájárulása folyó árakon 
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86 500 000 EUR. 

 __________________ 

 1aEz a pénzügyi keretösszeg az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság 

közötti, a költségvetési fegyelemről, a 

költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló 

(2013/C 373/01) intézményközi 

megállapodás 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti. 

 

Módosítás  54 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az (1) bekezdésben említett összeg 

folyó árakon 294 200 000 EUR33 pénzügyi 

keretösszeget tartalmaz, amelyet a 

következő hozzájárulások egészítenek ki: 

(2) Az (1a) bekezdésben említett 

összeget a következő hozzájárulások 

egészítik ki: 

__________________  

33 Ez a pénzügyi keretösszeg az Európai 

Parlament, a Tanács és a Bizottság 

közötti, a költségvetési fegyelemről, a 

költségvetési ügyekben való 

együttműködésről és a hatékony és 

eredményes pénzgazdálkodásról szóló 

(2013/C 373/01) intézményközi 

megállapodás 17. pontja értelmében vett 

elsődleges referenciaösszeget jelenti. 

 

 

Módosítás  55 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában említett szolidaritási célú 

kiközvetítéseknél és projekteknél irányadó, 

hogy a pénzügyi támogatás 80 %-át 

(3) A 7. cikk (1) bekezdésének a) és b) 

pontjában említett szolidaritási célú 

kiközvetítéseknél és projekteknél irányadó, 

hogy a pénzügyi támogatás 70%-át 
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önkéntesi kiközvetítésekre és szolidaritási 

projektekre, 20 %-át pedig gyakornoki és 

munkavállalási célú kiközvetítésekre kell 

fordítani. 

önkéntesi kiközvetítésekre és szolidaritási 

projektekre, 30%-át pedig gyakornoki és 

munkavállalási célú kiközvetítésekre kell 

fordítani. 

 

Módosítás  56 

Rendeletre irányuló javaslat 

9 cikk – 6 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(6) Valamely részt vevő ország 

nemzeti forrásokat bocsáthat az Európai 

Szolidaritási Testület 

kedvezményezettjeinek rendelkezésére, 

amelyeket a Testület szabályai szerint kell 

kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az 

Európai Szolidaritási Testület 

decentralizált struktúráit is, amennyiben 

biztosítja ezek kiegészítő, arányos 

finanszírozását. 

(6) Valamely részt vevő ország, helyi 

vagy regionális szerv további forrásokat 

bocsáthat az Európai Szolidaritási Testület 

kedvezményezettjeinek rendelkezésére, 

amelyeket a Testület szabályai szerint kell 

kezelni, és ebből a célból felhasználhatja az 

Európai Szolidaritási Testület 

decentralizált struktúráit is, amennyiben 

biztosítja ezek kiegészítő, arányos 

finanszírozását. 

 

Módosítás  57 

Rendeletre irányuló javaslat 

10 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) A kedvezményezettekre vonatkozó 

előírások egyszerűsítése érdekében minél 

nagyobb mértékben kell az egyösszegű 

átalány, egységköltség és térítésátalány 

alapú finanszírozást alkalmazni. 

 

Módosítás  58 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben a tagállamok vesznek részt. 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben az alábbi országok vehetnek 
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részt: 

 a) a tagállamok; 

 b) az előcsatlakozási stratégiák által 

kedvezményezett csatlakozó országok, 

tagjelölt országok és potenciális 

tagjelöltek, a megfelelő 

keretmegállapodások, társulási tanácsi 

határozatok vagy hasonló megállapodások 

által az ezen országok uniós 

programokban való részvételére 

megállapított általános alapelvekkel és 

feltételekkel összhangban; 

 c) azok az EFTA-országok, amelyek 

részes felei az EGT-megállapodásnak, az 

EGT-megállapodás rendelkezéseinek 

megfelelően; 

 d) az európai szomszédságpolitika 

hatálya alá tartozó azon országok, 

amelyek az Unióval olyan megállapodást 

kötöttek, amely lehetőséget biztosít 

számukra az uniós programokban való 

részvételre, az Európai Szolidaritási 

Testületben való részvétel feltételeiről 

szóló, az Unióval kötendő kétoldalú 

megállapodás függvényében. 

 Az Európai Szolidaritási Testületben a 

tagállamok a társadalmi kohéziónak a 

szolidaritás és az uniós beavatkozás révén 

történő megerősítése céljából vesznek 

részt. 

 

Módosítás  59 

Rendeletre irányuló javaslat 

11 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Az Európai Szolidaritási Testület 

kétoldalú megállapodások alapján más 

országok számára is biztosítja a részvétel 

lehetőségét. Az együttműködéshez, 

amennyiben szükséges, az adott 

országokkal megállapítandó eljárások 

szerint kiegészítő előirányzatokat kell 

(2) Az Európai Szolidaritási Testület 

kétoldalú és határokon átnyúló 

projektekre a nem uniós országokkal 

kötött többoldalú megállapodások alapján 

más országok számára is biztosítja a 

részvétel lehetőségét. Az 

együttműködéshez, amennyiben szükséges, 

az adott országokkal megállapítandó 
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biztosítani. eljárások szerint kiegészítő előirányzatokat 

kell biztosítani. 

 

Módosítás  60 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év 

közötti fiataloknak az Európai Szolidaritási 

Testület portálján regisztrálniuk kell. A 

kiközvetítés vagy a projekt megkezdésének 

időpontjában azonban a regisztrált 

fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, 

és nem lehet idősebb 30 évesnél. 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt venni kívánó 17 és 30 év 

közötti fiataloknak az Európai Szolidaritási 

Testület portálján regisztrálniuk kell, vagy 

a programhoz a koordináló és küldő 

szervezetek már létező pályázati eljárásai 

útján kell hozzáférniük. A kiközvetítés 

vagy a projekt megkezdésének 

időpontjában azonban a regisztrált 

fiatalnak legalább 18 évesnek kell lennie, 

és nem lehet idősebb 30 évesnél. A fiatalok 

a projektben annyiszor vesznek részt, 

amennyiszer csak szeretnének, 

függetlenül attól, hogy azok rendelkezésre 

állnak-e. 

 

Módosítás  61 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 1 a bekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Egy fiataltól érkező hosszabb távú 

program iránti kérelmet nem lehet 

elutasítani, ha a projekt időtartama alatt 

töltené be 30. életévét. 

 

Módosítás  62 

Rendeletre irányuló javaslat 

12 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) A rendelet végrehajtása során a (2) A rendelet végrehajtása során a 



 

PE608.135v02-00 36/46 AD\1138578HU.docx 

HU 

Bizottságnak és a részt vevő országoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a társadalmi 

befogadás, különösen a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének előmozdítása 

érdekében különös erőfeszítések 

történjenek. 

Bizottságnak és a részt vevő országoknak 

biztosítaniuk kell, hogy a társadalmi 

befogadás, különösen a hátrányos helyzetű 

fiatalok részvételének előmozdítása 

érdekében különös erőfeszítések 

történjenek az összes résztvevő számára 

biztosított speciális önkéntes képzés 

garantálásával. 

 

Módosítás  63 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt vehet bármely köz- vagy 

magánjogi vagy nemzetközi szervezet, 

amennyiben megkapta az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

(1) Az Európai Szolidaritási 

Testületben részt vehet a 2. cikk 4. 

pontjában említett bármely nonprofit köz- 

vagy magánjogi vagy nemzetközi 

szervezet, amennyiben e rendelet 

célkitűzéseivel összhangban megkapta az 

Európai Szolidaritási Testület minőségi 

védjegyét, világos és egyszerű 

szabályokkal rugalmasabbá téve az 

Európai Szolidaritási Testülethez való 

hozzáférést. 

 

Módosítás  64 

Rendeletre irányuló javaslat 

13 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) Az elbírálás eredményeként a 

szervezet megkaphatja az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

A megszerzett védjegyet rendszeresen újra 

kell értékelni és vissza is lehet vonni. 

(3) Az elbírálás eredményeként a 

szervezet megkaphatja az Európai 

Szolidaritási Testület minőségi védjegyét. 

A megszerzett védjegyet rendszeresen újra 

kell értékelni és vissza is lehet vonni, ám 

további értékelést követően újból meg 

lehet kapni. A szervezetek újbóli 

elbírálásának eredményei a 15. cikkben 

említett értékelés és nyomon követés, és 

különösen az elért eredményekről szóló, 

220-ban esedékes bizottsági jelentés részét 
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kell, hogy képezzék. 

 

Módosítás  65 

Rendeletre irányuló javaslat 

14 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az Európai Szolidaritási Testülettől 

finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 

részt vevő országokban létrehozott köz- 

vagy magánjogi szervezetek, illetve a részt 

vevő országokban szolidaritási 

tevékenységet folytató nemzetközi 

szervezetek. A 7. cikk (1) bekezdésének a) 

pontjában említett tevékenységek esetében 

az Európai Szolidaritási Testület 

finanszírozási forrásaihoz való hozzáférés 

előfeltétele az, hogy a részt vevő szervezet 

megszerezze a minőségi védjegyet. A 7. 

cikk (1) bekezdésének b) pontjában 

említett szolidaritási projektek esetében az 

Európai Szolidaritási Testület 

résztvevőiből álló informális csoportok 

nevében magánszemélyek is igényelhetnek 

finanszírozási forrásokat. 

Az Európai Szolidaritási Testülettől 

finanszírozási forrásokat igényelhetnek a 

részt vevő országokban létrehozott 

nonprofit köz- vagy magánjogi 

szervezetek, illetve a részt vevő 

országokban szolidaritási tevékenységet 

folytató nemzetközi szervezetek. A 7. cikk 

(1) bekezdésének a) pontjában említett 

tevékenységek esetében az Európai 

Szolidaritási Testület finanszírozási 

forrásaihoz való hozzáférés előfeltétele az, 

hogy a részt vevő szervezet megszerezze a 

minőségi védjegyet. A 7. cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában említett 

szolidaritási projektek esetében az Európai 

Szolidaritási Testület résztvevőiből álló 

informális csoportok nevében 

magánszemélyek is igényelhetnek 

finanszírozási forrásokat. A finanszírozás 

iránti kérelmet és annak elosztását oly 

módon kell végezni, hogy az biztosítsa a 

társadalmi kihívásokra történő hatékony 

és gyors reagálást. 

 

Módosítás  66 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A konkrét célkitűzések előrehaladásának 

mérése a következő mutatók segítségével 

történik: 

A konkrét célkitűzések előrehaladásának és 

a kiközvetítések minőségének értékelése a 

következő mutatók segítségével történik: 
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Módosítás  67 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) a (belföldi és határon átnyúló) 

önkéntesi kiközvetítésekben résztvevők 

száma; 

a) az önkéntesi kiközvetítésekben 

részt vevők száma országonként, életkorra 

és nemre lebontva; 

 

Módosítás  68 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

d) a szolidaritási projektekben 

résztvevők száma; 

d) a szolidaritási projektekben részt 

vevők száma országonként, életkorra és 

nemre lebontva; 

 

Módosítás  69 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

e) az Európai Szolidaritási Testület 

minőségi védjegyével rendelkező 

szervezetek száma. 

e) az Európai Szolidaritási Testület 

minőségi védjegyével rendelkező 

szervezetek száma országonkénti 

lebontásban. 

 

Módosítás  70 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ea) az Európai Szolidaritási 

Testületben való részvételükért oklevélben 

– például Youthpass –, diplomában vagy 

egyéb hivatalos elismerésben részesült 

résztvevők aránya; 
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Módosítás  71 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e b pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 eb) azon résztvevők aránya 

országonként, életkorra és nemre 

lebontva, akik nyilatkozatot tettek arra 

vonatkozóan, hogy erősödött személyes, 

tanulmányi, szociális és állampolgári 

fejlődésük; 

 

Módosítás  72 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e c pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ec) azon résztvevők aránya 

országonként, életkorra és nemre 

lebontva, akik nyilatkozatot tettek arra 

vonatkozóan, hogy nyelvi készségeik 

javultak; 

 

Módosítás  73 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e d pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ed) azon résztvevők aránya 

országonként, életkorra és nemre 

lebontva, akik nyilatkozatot tettek arra 

vonatkozóan, hogy továbbra is részt 

kívánnak venni szolidaritási 

tevékenységekben; 
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Módosítás  74 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – e e pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ee) a fogyatékossággal élő résztvevők 

aránya országonként, életkorra, nemre és 

a kiközvetítés típusára lebontva. 

 

Módosítás  75 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 Az Európai Szolidaritási Testület 

portálján belül egy visszajelző 

mechanizmust is létre kell hozni annak 

érdekében, hogy a résztvevők 

észrevételeket tehessenek kiközvetítéseik 

minőségéről. 

 

Módosítás  76 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A rendelet hatálybalépése után legkésőbb 

hat hónappal a Bizottság meghatározza a 

teljesítmények, eredmények és hatások 

nyomon követésére vonatkozó részletes 

programot. 

Az (1) bekezdés sérelme nélkül a rendelet 

hatálybalépése után legkésőbb hat 

hónappal a Bizottság meghatározza a 

teljesítmények, eredmények és hatások 

nyomon követésére vonatkozó részletes 

programot. 

 

Módosítás  77 

Rendeletre irányuló javaslat 

15 cikk – 4 a bekezdés (új) 
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (4a) Négy évvel e rendelet 

alkalmazásának időpontját követően a 

Bizottság az Európai Szolidaritási 

Testülettel kapcsolatos tapasztalatok 

értékelésére közzétesz a bevált 

gyakorlatokról egy jelentést, amely a 

jövőbeli politika és a kohéziós célkitűzések 

alapjául szolgálhat. 

 

Módosítás  78 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A Bizottság a részt vevő 

országokkal közösen gondoskodik az 

Európai Szolidaritási Testület keretében 

támogatott fellépésekre vonatkozó 

információk terjesztéséről, hirdetéséről és 

nyomon követéséről. 

(1) A Bizottság a részt vevő 

országokkal közösen gondoskodik az 

Európai Szolidaritási Testület keretében 

támogatott fellépésekre vonatkozó 

információk terjesztéséről, hirdetéséről és 

nyomon követéséről, különösen olyan ikt-

megoldások segítségével, mint amilyen az 

Unió valamennyi hivatalos nyelvén 

elérhető portál, különös figyelmet 

szentelve az esélyegyenlőségre és a 

hozzáférhetőségre. 

 

Módosítás  79 

Rendeletre irányuló javaslat 

16 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A kommunikációs 

tevékenységeknek hozzá kell járulniuk 

továbbá az Európai Unió szakpolitikai 

prioritásainak intézményi 

kommunikációjához, amennyiben e 

rendelet általános célkitűzéséhez 

kapcsolódnak. 

(3) A kommunikációs 

tevékenységeknek hozzá kell járulniuk 

továbbá az Európai Unió szakpolitikai 

prioritásainak intézményi 

kommunikációjához, amennyiben e 

rendelet általános célkitűzéséhez 

kapcsolódnak és az Unió szempontjából 

hozzáadott értéket és láthatóságot 
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képviselnek. 

 

Módosítás  80 

Rendeletre irányuló javaslat 

19 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A nemzeti hatóság kijelöl egy 

független auditszervezetet. A független 

auditszervezet auditvéleményt állít ki a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 

(5) bekezdésében említett éves vezetői 

nyilatkozatról. 

(1) A nemzeti hatóság az átláthatóság 

elvével összhangban kijelöl egy független 

auditszervezetet. A független 

auditszervezet auditvéleményt állít ki a 

966/2012/EU, Euratom rendelet 60. cikke 

(5) bekezdésében említett éves vezetői 

nyilatkozatról. 

 

Módosítás  81 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – a pont 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

a) meghatározza a nemzeti irodákra 

vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a 

nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú 

uniós pénzeszközökre vonatkozó 

szabályokat; 

a) meghatározza a nemzeti irodákra 

vonatkozó belső ellenőrzési normákat és a 

nemzeti iroda által kezelt, támogatási célú 

uniós pénzeszközökre vonatkozó 

szabályokat, figyelembe véve az 

egyszerűsítési követelményeket, és ezáltal 

nem róva többletterheket a részt vevő 

szervezetekre; 

 

Módosítás  82 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új) 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 ca) Az Európai Szolidaritási Testület 

végrehajtásával kapcsolatosan az Európai 

Bizottság szorosan együttműködik az 

Európai Szolidaritási Testület esetében 

kijelölt nemzeti hatósággal. 
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Módosítás  83 

Rendeletre irányuló javaslat 

21 cikk – 7 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(7) A Bizottság rendszeresen közös 

üléseket szervez a nemzeti irodák 

hálózatával annak érdekében, hogy az 

összes részt vevő országban biztosítsa az 

Európai Szolidaritási Testület egységes 

megvalósítását. 

(7) A Bizottság rendszeresen közös 

üléseket szervez a nemzeti irodák 

hálózatával és az Európai Szolidaritási 

Testület tevékenységeiben részt vevő egyéb 

felekkel annak érdekében, hogy az összes 

részt vevő országban biztosítsa az Európai 

Szolidaritási Testület egységes 

megvalósítását. 

 

Módosítás  84 

Rendeletre irányuló javaslat 

22 cikk – 3 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(3) A nemzeti irodák felelnek azon 

kedvezményezettek fellépéseinek 

elsődleges ellenőrzéséért, akik az Európai 

Szolidaritási Testületre bízott 

támogatásokban részesülnek. Ezeknek az 

ellenőrzéseknek kellő biztosítékot kell 

szolgáltatniuk arra vonatkozóan, hogy az 

odaítélt támogatásokat rendeltetésszerűen 

és az alkalmazandó uniós szabályoknak 

megfelelően használják fel. 

(3) A nemzeti irodák felelnek azon 

kedvezményezettek fellépéseinek 

elsődleges ellenőrzéséért, akik az Európai 

Szolidaritási Testületre bízott 

támogatásokban részesülnek. Ezeknek az 

ellenőrzéseknek arányosnak és 

megfelelőnek kell lenniük, valamint kellő 

biztosítékot kell szolgáltatniuk arra 

vonatkozóan, hogy az odaítélt 

támogatásokat rendeltetésszerűen és az 

alkalmazandó uniós szabályoknak 

megfelelően használják fel, figyelembe 

véve az egyszerűsítési követelményeket, és 

ezáltal nem róva többletterheket a részt 

vevő szervezetekre. A kedvezményezettekre 

vonatkozó előírások egyszerűsítése 

érdekében emellett a lehető legteljesebb 

mértékben az egyösszegű átalány, 

egységköltség vagy térítésátalány alapú 

finanszírozást kell alkalmazni. 
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Módosítás  85 

Rendeletre irányuló javaslat 

24 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) E rendelet végrehajtása érdekében a 

Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal 

munkaprogramokat fogad el. Az egyes 

munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. 

cikkben meghatározott általános és konkrét 

célkitűzések következetes végrehajtását, 

illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a 

várt eredményeket, a végrehajtás módját és 

a teljes összeget. A munkaprogramok 

tartalmazzák továbbá a finanszírozandó 

fellépések leírását, az egyes fellépésekhez 

elkülönített támogatási összegek 

feltüntetését, a nemzeti irodák által 

irányítandó fellépések számára a részt vevő 

országok között elosztott összegek 

feltüntetését, valamint egy előzetes 

végrehajtási menetrendet. 

(1) E rendelet végrehajtása érdekében a 

Bizottság végrehajtási jogi aktusokkal 

munkaprogramokat fogad el. Az egyes 

munkaprogramok biztosítják a 3. és 4. 

cikkben meghatározott általános és konkrét 

célkitűzések következetes végrehajtását, 

illetve körvonalazzák a kitűzött célokat, a 

várt eredményeket, a végrehajtás módját és 

a teljes összeget. A munkaprogramok 

tartalmazzák továbbá a finanszírozandó 

fellépések – többek között a határokon 

átnyúló közös fellépések – leírását, az 

egyes fellépésekhez elkülönített támogatási 

összegek feltüntetését, a nemzeti irodák 

által irányítandó fellépések számára a részt 

vevő országok között elosztott összegek 

feltüntetését, valamint egy előzetes 

végrehajtási menetrendet. 

 

 



 

AD\1138578HU.docx 45/46 PE608.135v02-00 

 HU 

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA 
FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN 

Cím Európai Szolidaritási Testület 

Hivatkozások COM(2017)0262 – C8-0162/2017 – 2017/0102(COD) 

Illetékes bizottság 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

CULT 

12.6.2017 
   

Véleményt nyilvánított 

       A plenáris ülésen való bejelentés 

dátuma 

REGI 

12.6.2017 

A vélemény előadója 

       A kijelölés dátuma 

Krzysztof Hetman 

20.6.2017 

Vizsgálat a bizottságban 12.7.2017 7.9.2017   

Az elfogadás dátuma 23.11.2017    

A zárószavazás eredménye +: 

–: 

0: 

26 

6 

2 

A zárószavazáson jelen lévő tagok Pascal Arimont, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe 

García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, 

Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Martina Michels, 

Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Konstantinos Papadakis, Stanislav 

Polčák, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Monika 

Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Joachim Zeller 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Andor Deli, Elena Gentile, John 

Howarth, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Bronis 

Ropė, Damiano Zoffoli 

A zárószavazáson jelen lévő póttagok 

(200. cikk (2) bekezdés) 

Olle Ludvigsson 

 



 

PE608.135v02-00 46/46 AD\1138578HU.docx 

HU 

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT 
BIZOTTSÁGBAN 

26 + 

ALDE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova 

ECR Ruža Tomašić, Sławomir Kłosowski 

PPE Andor Deli, Andrey Novakov, Daniel Buda, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Joachim 

Zeller, Krzysztof Hetman, Lambert van Nistelrooij, Marc Joulaud, Maria Spyraki, 

Pascal Arimont, Stanislav Polčák 

S&D Constanze Krehl, Damiano Zoffoli, Elena Gentile, Iratxe García Pérez, John Howarth, 

Mercedes Bresso, Michela Giuffrida, Monika Smolková, Olle Ludvigsson, Viorica 

Dăncilă 

 

6 - 

ALDE Matthijs van Miltenburg 

GUE/NGL Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels 

NI Konstantinos Papadakis 

VERTS/ALE Bronis Ropė, Monika Vana 

 

2 0 

ECR John Flack 

EFDD Rosa D'Amato 

 

Jelmagyarázat: 

+ : mellette 

- : ellene 

0 : tartózkodás 

 

 

 


